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Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe

3 ECTS (1,7/1,3)

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej

Dr Marta Pawłowska-Olszewska

Jednostka oferująca moduł Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie wiedzy z dziedziny fizjologii i 
patofizjologii stresu człowieka, która umożliwi studentom 
zrozumienie mechanizmów powstawania stresu i jego 
pozytywnych oraz negatywnych skutków wpływających na 
funkcjonowanie i rozwój człowieka. Zdobyta wiedza z zakresu 
fizjologii stresu ułatwi rozwiązywanie problemów, z którymi 
styka się biolog w życiu zawodowym oraz kontaktach 
międzyludzkich.

Treści modułu kształcenia: 
(zwarty opis ok. 100 słów, 
równoważniki zdań).

Treści wykładu z przedmiotu „Fizjologia i fizjopatologia stresu” 
poruszają tematykę związaną z wpływem czynników 
stresogennych na funkcjonowanie organizmu człowieka. 
Omawiane mechanizmy stresu stanowią ścisły związek z 
rozszerzonymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologii m. in. 
układu nerwowego, pokarmowego, rozrodczego, 
immunologicznego i in. W ramach przedmiotu poruszane są 
m.in. zagadnienia związane z wpływem stresu na powstawanie 
depresji, choroby szkolnej, anoreksji, bulimii, wrzodów żołądka 
i zawału serca. Duży nacisk jest również kładziony na wpływ 
czynników stresogennych na układ rozrodczy gdzie poruszane 
są zagadnienia związane m.in. z niepłodnością. Omawiane są 
także treści związane z korzystnym wpływem stresu na 
organizm (eustres).

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe (nie więcej  niż 3 
pozycje)

1. Robert  M.  Sapolsky:  Dlaczego  zebry  nie  mają
wrzodów?  Psychologia  stresu.  Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 2010

2. Piotr  Thor:  Podstawy  patofizjologii  człowieka.
Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego
Kraków 1999

3. Stanisław  Pużyński:  Depresje  i  zaburzenia
afektywne Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008

Planowane 
formy/działania/metody 

Wykład – (przekaz słowny) połączony z prezentacją 
multimedialną i dyskusją oraz przygotowanie prezentacji przez 



dydaktyczne studentów zachęcający również do dyskusji


